
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 

 

Cu privire la examinarea adresărilor IMSP 

«Centrul Medicilor de Familie Bălţi» nr. 01-

23/256 din 06.04.2018 şi nr.01-23/546 din 

07.08.2018 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (1), (2) lit. b), alin. (3) din Legea RM privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art. 4 alin. (1) lit.g) din Legea RM privind 

decentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006; Legea RM cu privire la proprietatea 

publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999; Legea RM privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007; conducîndu-se de 

Regulamentul privind modul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra Patrimoniului 

proprietate municipală pe teritoriul municipiului Bălţi, aprobat prin decizia Consiliului municipal 

Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012, cu modificări şi completări ulterioare, în baza adresării IMSP 

«Centrul Medicilor de Familie Bălţi» nr. 01-23/256 din 06.04.2018 şi nr.01-23/546 din 

07.08.2018, extraselor din procese verbale ale şedinţei Consiliului-director IMSP „CMF Bălţi” 

din 21.02.2018 şi din 31.07.2018,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se satisfac adresările IMSP «Centrul Medicilor de Familie Bălţi» nr. 01-23/256 din 

06.04.2018 şi nr.01-23/546 din 07.08.2018. 

2. Se permite IMSP «Centrul Medicilor de Familie Bălţi»   să procure patrimoniul, necesar 

pentru realizarea activităţii statutare şi să efectueze lucrări de reparaţie bunurilor imobile 

proprietate municipală, şi anume centrelor de sănătate nr. 1 din str. Decebal,101, nr.4 pe 

bul. Larisa,9/A, nr.5 din str. B. Glavan, 21. 

3. IMSP «Centrul Medicilor de Familie Bălţi» după executarea punctului 2 al prezentei 

deciziei să prezinte primăriei mun. Bălţi, setul de documente  pentru modificarea evidenţei 

contabile a mijloacelor fixe şi registrului patrimoniului municipal. 

4. Secretarul Consiliului municipiului Bălţi dnei Irina Serdiuc, să expedieze copia prezentei 

decizii în adresa IMSP «Centrul Medicilor de Familie Bălţi»  

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

Preşedintele şedinţei a XIII 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



 
  



 
  



 

 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 


